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ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА  

В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 

 

 

1. Учениците спазват общите здравни мерки. 

   
2. Учениците задължително носят лични предпазни средства (маски или 

шлемове).  

Носенето на маска или шлем е задължително:  

- в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, 

стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, библиотека, бюфет и 

столова (освен при хранене);    

- в класните стаи носенето на маска или шлем от учениците е по желание. 

Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата. Поставя се с чисти 

ръце. Избягва се докосването на предната ѝ страна.    

Маските за учениците се осигуряват от децата, респективно от техните 

родители. 

3. Учениците влизат сами в сградата на училището, без придружители. 

Допускат се придружители на децата със СОП при спазване на изискванията за 

физическа дистанция и дезинфекция.  

4. Забранено е влизането на ученици от други училища в сградата на XI ОУ. 

5. Влизане сутрин в сградата на училището: 

- учениците от първи и втори клас задължително влизат през западния 

вход; 

- всички останали ученици ползват входа, който е по-удобен по 

местоживеене; 

6. Напускане сградата на училищто след часовете: 

- учениците от първи и втори клас задължително излизат през западния 

вход; 

- трети и четвърти, пети, шести и седми ползват източния вход; 

7. Влизането и излизането в и от сградата на училището се осъществява при 

спазване на дистанция . 

8. Учениците от начален етап започват учебни занятия в 7:45ч., а 

прогимназиален етап в 8:00ч. 

9. Учениците се придвижват еднопосочно в коридорите и по стълбите като 

спазват маркировката обозначена със стрелки.  

10. Засилена лична хигиена:  

- миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на 

тоалетната, преди хранене, след отдих на открито или физическа култура, при кихане и 

кашляне.   

- правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху 

чисти ръце. 



   

11. Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, 

устата и очите. Учениците използват салфетка или свивката на лакътя при кихане или 

кашляне и избягват докосването на лицето, очите,устата и носа си. 

12. Учениците не споделят предмети, маски и лични вещи, храни и напитки 

Не ползват общи чаши и  прибори. Докосват по-малко предмети в класната стая  и в 

останалите помещения. 

13. По време на голямото междучасие учениците се хранят в класната стая, а 

храненето в стола става по график, при спазване на дистанция и дезинфекция. 

14. Не се допускат опашки от близкостоящи ученици в бюфета и училищния 

стол.  

15.  Ограничават се контактите между ученици от различни паралелки в 

сградата на училището и училищния двор. 

16. Стриктно се спазват определените зони за всяка паралелка в двора на 

училището. 

17. Забранява се напускането района на училището по време на 

междучасията, с цел намаляване на контактите с външни  лица. 

18. По-голяма част от комуникацията между учениците  се осъществява в 

електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.).  

19. Влизат в библиотеката по един ученик, носият защитна маска и 

дезинфекцира ръцете си на входа. 

20. Забранени са шеговити и неподходящи коментари свързани с 

коронавируса. 

  

 

 

 

 

   

 


